
 

 

 

 کردن پیدا زمان تا است ممکن چون باشند داشته همراه را خود داروهای حتما سفر هنگام در زائرین محترم *

 . شوند مشکل دچار دارو تهیه برای مقصد، در داروها

میلی گرمی دیمن  50در صورت سرگیجه و حالت تهوع در هنگام حرکت اتومبیل، مصرف یک یا دو قرص  *

ر، عوارض هیدرینات نیم ساعت پیش از آغاز سفر و تکرار یک قرص هر چهار تا شش ساعت یکبار در طول سف

  ناشی از حرکت را برطرف می کند.

  

در صورت نیاز به  عزیز نیزائر شوند، ها از طرف کشور عراق غیر مجاز محسوب می برخی از داروبا توجه به اینکه  *

با مراجعه مصرف داروهای آرامبخش ها مانند دیازپام، اگزازپام و لورازپام و یا مسکن کدئین دار شامل استامینوفن، 

 های جایگزین استفاده کنند و حتماً نسخه خود را به همراه داشته باشند. به پزشک متخصص خود باید از دارو

 

مقصد، باید از نیاز به تزریق واکسن خاص پیش از سفر اطمینان حاصل به دلیل احتمال وجود برخی بیماری ها در  *

 شود.

همراه داشتن جعبه کمک های اولیه و وسایل مورد نیاز کودک در مورد خانواده های با فرزند خردسال در هنگام  *

  سفر ضروری است.

 

 قرار داده نشود.هیچ گاه داروها در خودروی زیر نورآفتاب و یا شیشه عقب آن حتی در زمستان  *

 

داروهای یخچالی به ویژه انسولین بیماران مبتال به دیابت، همراه با یخ و یا در داخل ظروف خنک کننده نگهداری  *

 شود.

 همراه داشتن نوار کنترل قلب، میان وعده و آب نبات برای جلوگیری از کاهش احتمال قند خون مفید است. *

، همراه داشتن دستگاه فشار سنج و داروهای مصرفی ضروری است و از مصرف مواد برای بیماران با فشار خون باال *

 غذایی نمکین مانند آجیل، تنقالت و مواد چرب خودداری شود.

 (آلومینیوم ام جی اسالزم است یک عدد شربت معده ) (ریفالکسدر درمان ناراحتی های گوارشی و ترش کردن ) *

 به همراه داشته باشید و نیم ساعت پس از غذا دو قاشق میل نمایید. آلومینیوم ام جی اسیا قرص 

 

 

 از مسموميت  توصيه هاي دارويي و پيشگيري

   ن اربعين حسينيويژه زائري

https://www.irna.ir/news/81850199/توصيه-هاي-دارويي-و-پيشگيرانه-از-مسموميت-به-زائران-اربعين-حسيني


 

 مسموم کننده ممکن است بو و یا مزه ناخوشایندی نداشته باشند. غذاهای *

ساعت برطرف می شوند اما برخی از آنها مانند  24با وجودی که بیشتر مسمومیت های غذایی معموال در مدت  *

در صورت استفاده از غذاهای کنسرو شده در به این ترتیب  مسمومیت با غذای کنسروی می تواند کشنده باشد.

 دقیقه از مسمومیت کشنده بوتولیسم پیشگیری می شود. 20هنگام سفر، با جوشاندن 

ساعت در دمای محیط رها نکنید و برای دوباره گرم کردن غذاهای باقی  2هرگز غذاهای پخته شده را بیش از  *

روز باقی مانده را  2درجه سانتی گراد گرما دهید تا غذا بخار کند و همچنین غذاهای بیش از  74مانده، آنها را تا 

 مصرف نکنید.

ت هایتان را با صابون بشوئید، چون نوعی اسهال میکروبی در طول همیشه پیش از آماده کردن یا خوردن غذا، دس *

 سفر و به دلیل رعایت نکردن بهداشت، قابل انتقال است.

دو عدد قرص لوپرامید با هم خورده  (در مواردی که اسهال خونی یا چرب نباشددر صورت بروز اسهال در سفر ) *

 عدد قرص در روز خورده نشود. 4ک عدد تکرار شود. بیشتر از ساعت ی 8هر شود سپس 

ساعت پس از  24تا  12عالئم و نشانه های برخی مسمومیت های غذایی با تاخیر ظاهر می شود و ممکن است  *

 مصرف غذای آلوده در فرد مسموم بروز کند.

سردرد، تب، خستگی، تهوع، استفراغ، اسهال شدید، کم شدن آب بدن و ضعف و سردرد از جمله عالئم مسمومیت  *

 است.

در هنگام سفر از حمل گوشت و تخم مرغ خام و فرآورده های لبنی با ماندگاری کوتاه مدت خودداری شود چون  *

 به سرعت دچار فساد می شوند.

 بوی ناخوشایندی باشد به هیچ عنوان آن را نچشید. اگر ماده غذایی دارای ظاهر یا  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد تحقیق و توسعه

 دارومعاونت غذا و 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 1398مهر ماه 

 رعايت نکاتي ساده براي پيشگيري از مسموميت غذايي در سفر

 

 بمناسبت هفته پيشگيري از مسموميت ها

 (1398) اول تا هفتم آبان ماه  

 "ميشو ييدارو تيمانع مسموم ،يآگاه شيبا افزا"

 


